Referat fra Grupperådsmøde i Brundurs Gruppe
Torsdag den 14-02-2019 kl. 19:00, hytten i Jyllandsgade 61.

Referat fra grupperådsmødet
Valg af dirigent og referent Steffen blev valgt til dirigent Ak blev valgt til referent.
B. Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen
Beretning fra bestyrelsesformanden Lisbeth var rundsendt med indkaldelsen.
Beretning fra gruppeledelsen blev fremlagt af John.
Beretning fra Mikroerne: Alice
Beretning fra Minierne: Torben
Beretning fra Junior: Thomas
Beretning fra Troppen: Mette
Beretning fra Klanen: Jeppe
A.

C.

Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse
Regnskabet kunne ikke godkendes dags dato, da der var difference i passiver og aktiver, og
forklaringen ikke umiddelbart kunne findes. Kassereren finder frem til forklaringen og
udsender et nyt regnskab til godkendelse i bestyrelsen, som herefter sendes rundt til
godkendes underskrives og sendes ind.

D.

Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag.

E.

Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: udviklingsplan, budget og kontingent
Udviklingsplanen blev præsenteret med.
Budget, der var forslag om at der budgetteres med 15000 kr. til jubilæet i 2019, hvilket
blev godkendt. Der var ligeledes forslag om at budgettere med 5000 kr. til indkøb af
materiel til markedet i 2019.
Kontingent: vi fortsætter som tidligere.

F.

Fastsættelse af antallet af bestyrelsens medlemmer under hensyntagen til 5 14.5 Lige
nu er vi 7 forældre, 6 ledere og 6 unge.
Vi fortsætter med 6 forældre, 6 ledere og 6 unge.
Af forældrene er Rikke, Betina og AK på valg. AK ønsker genvalg.
Af lederne er Chalotte, Gitte på valg. Charlotte kan ikke vælges som leder, da hun ikke er
leder længere. Gitte ønsker genvalgGruppeleder John på valg. John ønsker genvalg.
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Af de unge er Jamie, Mathias og Rasmus på valg. Mathias og Jamie ønsker genvalg. Rasmus ønsker
ikke genvalg.
G. Valg til bestyrelsen af kasserer og øvrige forældre, unge, ledere og gruppeleder
a. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre Charlotte er valgt
som forælder
b. Cecilie er valgt for de unge
c. Dianna er valgt som leder
d. suppleanter der er ikke valgt nogen suppleanter Den samlede bestyrelse ser
derfor ud som følgende:
Bestyrelsesformand: Lisbeth (genvalgt i 2018)
Kasserer: Susanne Filhom (valgt i 2018)
Forældre: Helle Hedegård (genvalgt i 2018)
Forældre: Per (valgt i 2018)
Forældre: Charlotte (valgt i 2019)
Forældre: Ann Kristina (genvalgt i 2019)
Leder: Dianne (valgt i 2019)
Leder: Gitte (genvalgt i 2019)
Leder: (Torben genvalgt i 2018)
Leder: Mette (genvalgt i 2018)
Leder: Jeppe (genvalgt i 2018)
Gruppeleder: John (genvalgt i 2019)
Unge: Jamie (genvalgt i 2019)
Unge: Mathias (genvalgt i 2018)
Unge: Kristoffer (valgt i 2018)
Unge: Magnus (valgt i 2018)
Unge: Thomas Kjeldsen (valgt i 2018)
Unge: Cecilie (valgt i 2019)
H. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet
John og Jeppe er valgt
Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet
Mette, Gitte, Jeppe, Caroline, Thomas J J.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Kim Dam er valgt som revisor og Christian Larsen er valgt som suppleant
K. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. 5 50.
Ingen
L. Eventuelt
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Mette informerede om den nye gruppeleder patrulje som indeholder, John, Torben, Jeppe
og Gitte. De kommer rundt til de forskellige afdelinger i løbet af uge 10 og 11, og tager en
snak med de forskellige ledere. De kommer også ud til klanen og tager en snak med hele
klanen.
Mette informerede også om kursusdagen, programmet kommer ud på mail.
Jesper orienterede om Hjemmesiden, hvor der pt er nogle problemer, der er skrevet til
korpset om at løse problemet.

Lisbeth Thastum, Bestyrelsesformand
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